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RESUMO
Introdução: O conceito da integração e crescimento da Bocha para com os
deficientes na região de Suzano, vem se agregando aos padrões pré –
determinados pela sociedade. Observamos que a sociedade esta cada dia mais
inclusiva com os deficientes, que vem ocupando o seu espaço e mudando
padrões, o que requer adequações as quais não são compreendidas por todos.
Além dessas mudanças, nos deparamos com dados imprecisos, pois os familiares
ao tentar proteger seus entes, acabam colocando uma “venda em seus olhos”,
fazendo com que os deficientes não venham usufruir e conhecer os benefícios
que o esporte Bocha adaptada pode proporcionar para os deficientes. A falta de
divulgação da Bocha Adaptada na cidade, faz com que os familiares escondam
seus entes temendo a discriminação e maus tratos, os mesmos não aparecem
nas pesquisas. O objetivo participar de todas as competições e obtendo os
melhores resultados possíveis e ter o máximo de atletas paralímpicos convocados
para Seleção Brasileira, com possibilidade de disputarem as Paralimpíadas de
Londres em 2012, do Rio de Janeiro em 2016 e outras competições
internacionais, como Copa do Mundo e Mundiais em 2011. Objetivo: Mostrar que
a cidade de Suzano obteve um crescimento na Bocha Paralímpica, onde o clube
e SESI – SP mantém essa modalidade. Método: na cidade de Suzano encontra
se apenas uma equipe de Bocha Paralímpica, o clube SESI-SP. Esse clube
dispõe para os 17 atletas, sendo 5 BC4, 5 BC3, 4 BC2 e 3 BC1. A comissão
técnica é composta por 1 técnico principal e mais 4 auxiliares técnicos, onde os
mesmos são Calheiros da classe BC3. A classe BC3 tem seus treinos aplicados
separadamente aos sábados, pois essa classe necessita de um
acompanhamento de seus calheiros que são os auxiliares técnicos. Os treinos
são realizados 4X por semana, 8 horas por dia, sendo que nas quartas feiras são
aplicados exercícios de fortalecimento e alongamento, proporcionando um melhor
desempenho para os atletas de todas as classes. Evolução dessa modalidade no
Clube: Resultados: Campeonato Regional Sudeste de Bocha Paraolímpica,
no Geral: 2010 - 2ª Lugar, 2011 e 2012 – 1º lugar. Campeonato Brasileiro, no
Geral: 2010 - 2ª Lugar, 2011 e 2012 – 1º lugar. Campeonato Sergio Del Grande
– São Paulo, no Geral: 2010, 2011 e 2012 – 1º lugar. Campeonato Mundial de
Bocha Paraolímpica: Medalha de Ouro – Duplas e Equipes – BC4: Adriano
Andrade. Campeonato Parapanamericano: 4º lugar com a atleta Luisa Lisboa.
Onde tiveram também representante Luísa Lisboa na Paralimpíadas de Londres.
A mesma obteve uma boa representação. A cidade de Suzano fica orgulhosa com
a sua atuação. Conclusão: Concluo que a Bocha em Suzano teve um
crescimento positivo, proporcionando uma qualidade de vida melhor para os
atletas. O Clube SESI – SP vem se destacando nos campeonatos locais,
regionais e estaduais.
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